
 
SPREMEMBE OB SPREJETJU TEHNIČNEGA PRAVILNIKA ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZA  

MESTNO OBČINO VELENJE, OBČINO ŠOŠTANJ IN OBČINO ŠMARTNO OB PAKI 
 

Uredba o obvezni občinski gospodarski službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur.l.RS št. 33/2017, 60/2018) in 
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob 
Paki določa minimalen obseg ravnanja z odpadki ter predpisuje opremo za učinkovito in celovito izvajanje javne 
službe skladno z veljavno zakonodajo.
 
Državni in evropski cilji glede ravnanja z odpadki: 

1. da se do leta 2020 priprava za ponovno uporabo in recikliranje odpadnih materialov, kot so najmanj 
papir, kovine, plastika in steklo iz gospodinjstev ter po možnosti iz drugih virov, če so ti tokovi odpadkov 
podobni odpadkom iz gospodinjstev, povečata na najmanj 50 odstotkov skupne mase (Uredba o 
odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), 13. člen).

2. V začetku julija 2014 je Evropska komisija objavila dokument Na poti h krožnemu gospodarstvu: 
Program za Evropo brez odpadkov. V njem predlaga oblikovanje skupnih in usklajenih okvirov za 
podporo krožnemu gospodarstvu. Komisija v dokumentu tako predlaga višje cilje, pa tudi natančneje 
določene ključne instrumente nadzora na področju odpadkov. Do leta 2030 bi bilo treba doseči 70 % 
recikliranja in ponovne uporabe komunalnih odpadkov, do leta 2025 za 30 % zmanjšati nastale količine 
odpadne hrane in do leta 2020 za 30 % zmanjšati odpadke v morjih. Do leta 2030 bi bilo treba povečati 
recikliranje in ponovno uporabo embalaže na 80 % in sicer za 90 % papirja in kartona do leta 2025 ter do 
leta 2030 za 60 % plastike, za 80 % lesa, za 90 % kovin in stekla (Program za Evropo brez odpadkov, 1. 
3. 2015).

3. Evropski parlament je v letu 2018 sprejel novo zakonodajo glede deleža odloženih gospodinjskih 
odpadkov in sicer do leta 2035 le še 10 % odloženih odpadkov.

Zaradi izpolnjevanja zahtev nove zakonodaje smo v tehničnem pravilniku upoštevali  predlagane minimalne 
standarde ravnanja z odpadki glede na Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih 
odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18).

Informacije:

-zbiranje MKO v hišah - od 1.1.2019 odvoz na tri tedne (julij-avgust na 14 dni), najmanjši volumen  
1. Mešani komunalni odpadki (MKO)-črn zabojnik/vreča z logotipom podjetja-odvoz na tri tedne

zabojnika je 80L (za 1-2 osebi v gospodinjstvu-potrdilo UE),
-zabojnik je potrebno na dan odvoza do 6. ure (ali po možnosti že prejšnji dan) postaviti na prevzemno mesto za 
strojni prevzem odpadkov (možnost prijave na SMS obveščanje, obrazec na spletni strani PUP-Saubermacher),
-povzročitelj odpadkov je dolžan poskrbeti, da so pokrovi na zabojniku zaprti, vreče z oznako PUP-Saubermacher 
povezane s trakom,
-dodatne količine odpadkov ob zabojniku se ne pobirajo, zato je potrebno naročiti večji zabojnik (prva dostava 
zabojnikov je brezplačna, vsaka naslednja menjava se plača po ceniku podjetja oz. ga lahko zamenjate sami), 
-kupiti je možno do 5 črnih vreč /leto/na gospodinjstvo, ki se obračunajo na položnici v mesecu prevzema,
-pranje zabojnikov je enkrat letno,
-uničenje ali odtujitev zabojnika se plača po ceniku PUP-Saubermacher.

-zbiranje BIOO v hišah - od 1.1.2019 odvoz na tri tedne (december-marec), april-november tedenski 
2. Biorazgradljivi odpadki (BIOO)-rjav zabojnik/vreča z logotipom podjetja

odvoz,
-zabojnik je potrebno na dan odvoza do 6. ure (ali po možnosti že prejšnji dan) postaviti na prevzemno mesto za 
strojni prevzem odpadkov (možnost prijave na SMS obveščanje, obrazec na spletni strani PUP-Saubermacher),
-najmanjši volumen zabojnika za BIOO je 80L (vsa gospodinjstva, ki imajo 35L oz. 50L zabojnik v obračunu, bodo 
imela od 1.1.2019 v obračunu 80L zabojnik),
-v primeru, da gospodinjstvo ne želi rjavega zabojnika, ga je potrebno dostaviti na upravo PUP-Saubermacher 
d.o.o., Koroška cesta 46, Velenje, v času uradnih ur podjetja, ob tem je potrebno izpolniti obrazec za 
kompostiranje, ki je objavljen na spletni strani PUP-Saubermacher,
-povzročitelj odpadkov je dolžan poskrbeti, da so pokrovi na zabojniku zaprti, vreče z oznako PUP-Saubermacher 
povezane s trakom,
-dodatne količine odpadkov ob zabojniku se ne pobirajo, zato je potrebno naročiti večji zabojnik (menjava se 
plača po ceniku podjetja oz. jo lahko zamenjate sami) oz. ob dodatnih količinah možnost brezplačnega prevzema 
do 4 rjavih vreč na leto/gospodinjstvo,



                                

 

-pranje zabojnikov je dvakrat letno, 
-uničenje ali odtujitev zabojnika se plača po ceniku PUP-Saubermacher. 
 

-zbiranje ME v hišah na tri tedne, najmanjši volumen zabojnika 120L, 

3. Mešana embalaža (ME)-zabojnik z rumenim pokrovom/rumena vreča z logotipom podjetja)-odvoz na tri 
tedne 

-zabojnik je potrebno na dan odvoza do 6. ure (ali po možnosti že prejšnji dan) postaviti na prevzemno mesto za 
strojni prevzem  odpadkov (možnost prijave na SMS obveščanje, obrazec na spletni strani PUP-Saubermacher), 
-povzročitelj odpadkov je dolžan poskrbeti, da so pokrovi na zabojniku zaprti, vreče z oznako PUP-Saubermacher 
povezane s trakom, 
-uničenje ali odtujitev zabojnika se plača po ceniku PUP-Saubermacher. 
 

-zbiranje PA v zbiralnicah na 14 dni, pri hišah v Šmartnem ob Paki in v KS Konovo, Velenje mesečni odvoz, 
4. Papir in kartonska embalaža (PA) 

-uničenje ali odtujitev zabojnika se plača po ceniku PUP-Saubermacher. 
 

-zbiranje ST v zbiralnicah 1x mesečno (povečanje št. zabojnikov, če bo potrebno). 
5. Steklena embalaža (ST) 

 

-zbiralnice so namenjene le oddaji izpraznjene in stisnjene embalaže.  
6. Zbiralnice 

 

-naročilo 1x letno pri hišah z naročilnico (do 2m3). Kosovne odpadke je možno pripeljati v ZC Velenje brezplačno 
(vstop s položnico in osebnim dokumentom). V primeru večjih količin kosovnih odpadkov lahko naročite keson, za 
katerega se plača dostava in razvrščanje odpadkov po ceniku podjetja. Obrazec za keson za kosovne odpadke je 
objavljen na spletni strani podjetja. 

7. Zbiranje kosovnih odpadkov 

 

-2x letno v naseljih, ki imajo več kot 500 preb./km2 (mesto Velenje, mesto Šoštanj, mesto Šmartno ob Paki), 
termini bodo objavljeni v brošuri za Pravilno ločevanje odpadkov in surovin za leto 2019. 

8. Zbiranje nevarnih odpadkov 

 

-podaljša se delovni čas ZC Velenje v zimskem času (november 2019-februar 2020) do 17. ure, v poletnem času 
(marec-oktober) do 18. ure, sobota od 8. do 12. ure. 

9. Prevzem odpadkov v Zbirnem centru (ZC) Velenje 

 

-v delovnem času so v ZM postavljeni zabojniki, ki se odpeljejo po zaključku dela v ZC Velenje na sortiranje. 
10. Zbirna mesta (ZM) v Šoštanju in Šmartnem ob Paki 

 

-sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov iz črnih zabojnikov se bodo v letu 2019 izvajale v zimskem 
terminu in sicer od 1.1 do 31.3. in od 1.10. do 31.12. v letu 2020 v poletnem terminu  od 1.4. do 30.9. 

11. Sortirne analize 

Za mestno občino Velenju se bodo izvedle štiri sortirne, za občino Šoštanj dve, za občino Šmartno ob Paki ena 
sortirna analiza. Sortirne analize (kaj ne sodi v črn zabojnik) bodo objavljene na spletni strani podjetja. 
 

-organizator prireditve, piknikov in ostalih druženj, kjer nastaja večja količina odpadkov in embalaže je dolžan 
naročiti dodatne zabojnike/kesone za odvoz odpadkov/embalaže in je za naročeno storitev tudi plačnik. Obrazci in 
cenik so objavljeni na spletni strani podjetja pod Obrazci. 

12. Prireditve, pikniki 

 

Medobčinska inšpekcija vrši redne preglede vsebine zabojnikov za odpadke kot tudi zabojnike za embalažo v 
zbiralnicah. Kršitelje lahko tudi kaznuje in sicer z globo 1400€ se kaznuje pravna oseba, 400€ odgovorna oseba 
in z 200€ fizična oseba. 

13. Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja 

 
Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani PUP-Saubermacher in v brošuri o Pravilnem ravnanju z 
odpadki oz. surovinami, ki bo izšla v mesecu februarju 2019. 
 
Hvala vam za sodelovanje in prosimo sprejmite vse informacije pozitivno, saj z upoštevanjem zakonodaje želimo, 
da so odpadki kvalitetni in primerno pripravljeni za predelavo. 
 
Za več informacij lahko pišete na podjetje@pup-saubermacher.si, pokličete na tel.št. 03-896-87-11 ali pišete na 
PUP-Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje. 
 
Uprava PUP-Saubermacher d.o.o. 
 


